Schoolleiders in het basisonderwijs over loopbaanbeleid en - gesprekken
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Schoolleiders vinden loopbaanbeleid belangrijk, dit is terug te zien in de school
> Het vormgeven van loopbanen van medewerkers
is actueel in de school
12%
29%
actief loopbaanbeleid
(heel) belangrijk

58%

83%

2%

Ja, voor beide groepen

(Helemaal) niet

eiders

39%

Ja, voor leidinggevenden

Neutraal

:

schooll

> Scholen voeren actief loopbaanbeleid
Ja, voor onderwijsgevenden

(Helemaal) wel

en mee

20%

Nee

38%

Schoolleiders voeren zelf loopbaangesprekken en besteden daarin aandacht aan drie van de vijf loopbaancompetenties
> Schoolleiders voeren zelf loopbaangesprekken
met medewerkers

> De vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers komen in loopbaangesprekken in
verschillende mate aan bod
Persoonelijke waarden en wensen van medewerkers
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Proactiviteit van medewerkers in hun eigen professionele leren
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Leren netwerken en de inzet van het eigen netwerk
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Ontwikkelingen in het onderwijs om richting te geven aan loopbanen
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Het valt op dat onderwijsgevenden een minder actieve rol hebben in hun loopbaan dan volgens schoolleiders gewenst is
> Schoolleiders zien lang niet altijd een actieve rol bij medewerkers in hun loopbaan...

...terwijl zij dit wel erg belangrijk vinden

Schoolleiders over zichzelf
Ik voel me verantwoordelijk
voor de loopbaanontwikkeling
van mijn onderwijsgevenden
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loopbaan (heel) belangrijk
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Schoolleiders over onderwijsgevenden
Onderwijsgevenden voelen
zich eigenaar van hun
loopbaan
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Onderwijsgevenden nemen
een actieve rol in het
vormgeven van hun loopbaan
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Ik zou me willen ontwikkelen
op het gebied van
loopbaangespreksvoering

Deze peiling is uitgevoerd onder schoolleiders in februari 2015 door Onderwijs Innovatie Groep (ww.oig.nl).
Heeft u vragen over de peiling neem dan contact op met het Centrum Educatief Leiderschap van AVS via cel@avs.nl
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